
Assemblea AFA 04/04/2019 

 

Ordre del dia: 

1. Pati 

Es posen en comú les sensacions de la reunió organitzada per l’escola, el despatx 

d’arquitectes i el consorci referent a les obres de millora de l’escola pel curs vinent (pati i 

millora de les infraestructures internes de l’edifici de l’escola). El punt més crític és la pista i 

el calendari en el que es realitzaren les obre. La presidenta es compromet a recordar de 

manera recurrent en els propers mesos a l’escola la importància que l’AFA estigui al corrent 

del calendari per saber si es podrà oferir o no les extraescolars que precisen del patí (futbol, 

hoquei, multiesport, patinatge, etc.) o si s’han de buscar alternatives de localització i si 

aquestes son factibles. Si el calendari proposat pel consorci es compleix no hi hauria d’haver 

cap problema.  

2. Colònies alternatives, casals 

Les colònies alternatives estan proposades pel 18-19 de maig. S’oferirà a tots els cursos 

hagin pogut fer o no colònies aquest any. Pendent de pressupost definitiu dels autocars 

(aproximadament 100 euros). Inclou 1 nit. S’enviarà informació detallada a les famílies. Es 

farà a càrrec de Aula 2 i ajuntaren amb un altre grup d’un altre escola igual que l’any passat. 

Es necessiten unes 20 places mínim d’alumnes del Baldiri perquè surti.  

Casal estiu: aquest any per les obres del pati no hi haurà casal al Baldiri. No obstant s’ha 

parlat amb Música Activa i ofereixen les mateixes condicions pel alumnes del Baldiri que 

altres anys (inscripció preferent, etc.) i un servei d’autobús sense cost. Feren una reunió 

informativa pels pares del Baldiri el 2/5 (pendent de confirmació). La comissió de casals ha 

mirat quines son les ofertes del districte en quant a casal per ajudar les famílies i hi ha un 

document a la web del Baldiri explicant algunes d’aquestes opcions. No hi haurà tampoc 

casal de setembre per les mateixes raons.   

3. Festes: properes activitats 

Paella 1/5. Possibilitat de grup de música, pendent de confirmar. Pendent de parlar amb 

sisè per veure si feren alguna activitat o si ho farà l’AFA per recaptar fons.  

Sant-Jordi: xocolatada. Es necessitaran voluntaris per ajudar a repartir-ho. Els contes aquest 

any llegits o teatralitzat per les mares i els pares es faran únicament a infantil.  

Festa de fi de curs: coordinació entre 6è i festes. Serà el 21/6. 

Carmanyolada: portes obertes extraescolars últim divendres 14/6 i després carmanyolada 

de les famílies del Baldiri. 

4. Menjador 

La presidenta ens explica el projecte que s’està fent sobre el malbaratament d’aliments al 

menjador de l’escola i tot i que no es poden les xifres per no influir sobre l’estudi ens explica 

que es prendran mesures per reduir-ho. Forma part d’un projecte Europeu (Refresh). Consta 

de 3 fases: a. Recollida de dades del ús dels aliments i hàbits de les nenes i els nens. b. 

http://baldirireixac.org/ampa/casals/
http://baldirireixac.org/ampa/casals/
https://eu-refresh.org/conference2017


Anàlisis (actualment). c. Accions de millora, implementació sense forçar ni que els alumnes 

se’n donin compte.  

5. Gènere 

La comissió de gènere explica el seu funcionament i la seva coordinació amb la coordinadora 

de comissions de gènere de les escoles publiques del districte, es fa balanç de l’activitat 

proposada pel 8M i les futures accions (gimcana per la igualtat de gènere, feina compartida 

amb l’escola, proposta de concurs literari en clau de gènere per sant Jordi, etc.). Es comenta 

també la proposta del cartell conjuntament amb l’escola pel lavabos de les noies.  

6. Comissió escola/barri 

Pendent en propera assemblea 

 

7. Precs i preguntes 

 


